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1. Do
or decorrente
e da má oclu
usão dentári a
Atuallmente, o estresse
e
da vida mode
erna aumentou a incidência de diistúrbios como o
bruxismo, caracterizado pelo
o apertamentto ou rangerr dos dentes
s. Os princip
pais sintomas
s, que
podem indicar prroblemas no
os músculos mandibulare
es ou na artticulação, sã
ão dores forttes ao
rir ou
u mastigar, dor localizad
da na região
o da mandíb
bula irradiando-se para o pescoço, face
f
e
cabeç
ça, limitação
o na abertura bucal e ru
uídos e estalos durante o movimento
o. Devido à maior
freqü
üência das queixas, os
o dentistass estão bu
uscando inttegrar tera pias, assoc
ciando
fisiote
erapia ao trratamento de
entário, parra tratar a riigidez capsu
ular, espasm
mos, contratu
uras e
desorrdens muscu
ulares, além
m da terapia medicamentosa, de mo
odo a possib
bilitar maior alívio
da do
or.
2. Bo
ochechos com
m metadona no controle
e da dor por úlceras buca
ais
R. G
Gallagher, da
a Universida
ade de Brittish Columb
bia (Canadá
á), reportou
u caso clínic
co de
pacie
ente portado
or de úlcera
as bucais esspontâneas que induzia
am quadro doloroso inttenso,
resisttente ao trattamento com
m corticoestteróides, sulffassalazina, antivirais, ccolchicina ou
u altas
doses
s de oxicodo
ona. A aplica
ação tópica de benzdiam
mine aliviava
a a dor por não mais que 20
min. Devido à do
or, o pacientte tinha dificculdades para falar ou de
eglutir e dorrmia apenas 2 a 3
h/noiite. Foram prescritos bochechos ccom solução oral com
mercialmente
e disponível para
tratamento de aftas conte
endo difenid
dramina (an
nti-histamínico), nistatin
na (antibióttico /
antifú
úngico), tettraciclina (a
antibiótico) e dexamettasona (anttiinflamatóriio hormona
al). O
tratamento resultou em melhora de cercca de 45% da
d dor. Adicionou-se à ssolução meta
adona
(analgésico opióide) em pó (1 mg/ml) , o que res
sultou em melhora
m
de 75 % da dor.
d
O
boche
echo, realiza
ado mantendo-se 5 ml de solução na boca durante cerca de 1 minutto, foi
indica
ado para uso
o na freqüên
ncia de 10 a 14 vezes ao
o dia, antes das refeiçõe
es e de conv
versas
prolo
ongadas e ao
a deitar. Com
C
este trratamento, o paciente teve expresssiva melhora da
dade de vida. Dosagem
m da concen tração sanguínea de metadona apó
ós alguns diias de
qualid
de cerca de 14% da do
tratamento revellou absorção
o sistêmica d
ose administtrada ao longo do
dia.
Referrência: J Pain Symptom Manage. 20 04 May;27(5):390-1
3. Efe
eito placebo no controle da dor articcular pós-arttroscopia
Rosse
eland e cols
s., de Oslo, Noruega, a
apresentaram
m interessan
nte trabalho realizado em
e 69
pacie
entes no qua
al demonstrram que a iinjeção intra
a-articular de salina con
ntrola a dorr pósartroscopia de joelhos. O efe
eito foi demo
onstrado tanto com injeç
ções de 1 mll quanto de 10 ml
de sa
alina, descartando que tal efeito sseja decorre
ente de diluição de age
entes algogê
ênicos
locais
s. O estudo
o chama a atenção p ara a impo
ortância do efeito placcebo em es
studos
anterriores que evidenciaram
e
m ação ana
algésica loca
al de opióides no contrrole da dorr pósartroscopia.
Referrência: Anes
sth Analg. 20
004 Jun;98(6
6):1546-51
Ciênc
cia e Tecno
ologia
4. Efe
eito da mepe
eridina sobre
e a excitabiliidade espina
al
Wolfff e cols., do
d Departam
mento de F
Fisiologia da
a Justus-Lie
ebig-Universiity, em Gie
essen,
Alemanha, investigaram o efeito da
a meperidin
na, um an
nalgésico o
opióide, sob
bre a
excita
abilidade esp
pinal avalian
ndo sua influ
uência sobre
e correntes iô
ônicas e gerração do pottencial
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de aç
ção em neu
urônios do corno dorsa
al. Usando técnica
t
de “patch
“
clam
mp” em neurrônios
intacttos, os pes
squisadores observaram
m que a meperidina
m
bloqueia
b
corrrentes de sódio
ndo a geraç
dependentes de voltagem e altera tamb
bém corrente
es de potáss
sio, suprimin
ção do
poten
ncial de ação
o. Os autore
es sugerem q
que esse pode ser um dos mecanism
mos pelos quais a
mepe
eridina produ
uz efeito ane
estésico loca
al durante a anestesia es
spinal.
Referrência: Anes
sthesiology. 2004 Apr;10
00(4):947-55
5. Pre
egabalina, nova
n
alternattiva para o t ratamento da
d dor neuropática
A pregabalina, ligante de
d
receptorres a2-d, tem
t
ação analgésica,, ansiolíotica e
antico
onvulsivante
e. O receptor a2-d é u ma proteína
a auxiliar associada
a
a canais de cálcio
voltagem-depend
dentes que
e, quando ativada, reduz o influxo de íons cálcio e,
eqüentemen
nte, a liberaç
ção de neuro
otransmissores, inclusive glutamato
o, noradrena
alina e
conse
substtância P. Apesar do nom
me, a pregab
balina não tem qualquer efeito dem
monstrado so
obre a
funçã
ão gabaérgica. Grupo envolvendo pesquisado
ores da Ale
emanha, Fra
ança, Espan
nha e
Austrrália, liderad
do por Raine
er Sabatowsski, apresentou cuidadoso estudo cclínico em que foi
demo
onstrada me
elhora signifficativa da n
neuralgia pó
ós-herpética em pacienttes tratados
s com
prega
abalina na dose oral de 150 ou 300 mg/dia.
Referrência: Pain. 2004 May;109(1-2):26
6-35
6. Do
or e polimorffismo genético
Solov
vieva e cols.., pesquisadores da Finllândia e Sué
écia, apresentaram estu
udo que apo
onta a
assoc
ciação de ale
elos de Interleucina-1b (IL-1b) com
m a ocorrênc
cia de lomba
algia em grupo de
1832 pacientes finlandeses. O estudo mostrou, ainda, que a ocorrência de lombalg
gia foi
eleva
ada em portadores do alelo
a
IL-1b18112 e maior ainda nos portadores
p
d os alelos IL-1b889
ou IL
L-1b3954.
Referrência: Pain. 2004 May;109(1-2):8- 19
7. Efe
eitos de dife
erentes comb
binações de parâmetros da TENS so
obre o limiarr de dor à prressão
em in
ndivíduos hu
umanos saud
dáveis
Com o objetivo de avaliarr os efeitoss das comb
binações de parâmetro
os de freqüência,
intensidade e lo
ocal de esttimulação d
da TENS em
m modelos de dor ex
xperimental,, 240
ntários foram
m alocados, de forma a
aleatória, em
m seis grupos experime
entais, um grupo
volun
place
ebo e um gru
upo controle
e. Foi utilizad
da duração de
d pulso de 200μs, com duas freqüê
ências
de e
estimulação (110 e 4Hz) e duass intensidad
des (nível sensorial e de tolerâ
ância),
respe
ectivamente,, aplicadas em três locais diferentes (seg
gmental, ex
xtra-segmen
ntal e
comb
binado) dura
ante 30 min
nutos. O lim
miar da dorr à pressão foi medido
o através de um
algôm
metro posicionado no ventre muscu
ular do prim
meiro múscu
ulo interósse
eo dorsal da
a mão
não-d
dominante, a cada de
ez minutos durante a eletroestimulação e 30 minuto
os de
monitorização ap
pós a estimu
ulação. Ocorrreu aumento do limiar doloroso e ssignificativo efeito
hipoa
algésico nos grupos de alta
a
freqüênccia, alta inte
ensidade seg
gmental e co
ombinado du
urante
a elettroestimulaç
ção, o qual foi
f mantido p
por 20 minutos após ces
ssada a estim
mulação no grupo
segm
mental. Os de
emais grupo
os experimen
ntais aprese
entaram resp
postas hipoa
algésicas sim
milares
ao placebo. Des
sta forma, os
o autores do estudo concluíram que o pape
el da freqüência,
intensidade e loc
cal de estim
mulação é fu
undamental para atingir um bom e
efeito analgésico,
duran
nte e após a estimulação
o.
Referrência: Pain. 2003 Nov;1
106(1-2):73
3-80
8. Re
eceptores 5-HT2C espinais e dor neurropática
Obata
a e cols., da
a Faculdade de Medicina
a da Universidade de Gunma,
G
Japã
ão, demonstraram
que a administra
ação intratecal de agon
nistas de rec
ceptores serrotoninérgico
os do tipo 5-HT2
5
tem efeito anti-alodínico em
m modelo d
de dor neuropática em
m ratos. A a
administraçã
ão de
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antag
gonistas sele
etivos para receptores 5-HT2C inibiiu este efeitto, evidencia
ando participação
deste
e subtipo de receptor serrotoninérgico
o na inibição
o espinal da dor neuropá
ática.
Referrência: Pain. 2004 Mar;1
108(1-2):16 3-9
9. In
nfluência da
a dor muscu
ular mastiga
atória na atividade
a
ele
etromiográficca dos mús
sculos
cervic
cais em paciientes com disfunção
d
tem
mporomandibular
A do
or na muscu
ulatura cerv
vical é freq üentemente
e relatada por
p
paciente
es portadore
es de
disfun
nção tempo
oromandibular (DTM). Durante forrça máxima
a de oclusã
ão em indiv
víduos
saudá
áveis ocorrre aumento
o na ativid
dade eletro
omiográfica do esterno
ocleidomastó
óideo,
sugerrindo sua co
o-ativação paralela à at ivação dos músculos
m
mastigatórios.. A diminuiç
ção da
ativid
dade dinâmica do este
ernocleidoma
astóideo e masseter su
ubseqüente à fadiga oclusal
o
forne
eceu evidênc
cia para a as
ssociação fu ncional da musculatura
m
cérvico-crân
nio-mandibu
ular. A
ativid
dade eletrom
miográfica ellevada do trrapézio obse
ervada durante a oclusã
ão dentária e sua
dimin
nuição após a administtração de a nestésico lo
ocal no mas
sseter doloro
stra a
oso demons
relaçã
ão da dor massetérica
m
com
c
a ativida
ade elétrica do trapézio. A atividade
e eletromiog
gráfica
do es
sternocleidom
mastóideo e do trapézio foi medida em repouso e em ativida
ade em um grupo
comp
posto por 38 indivíduos
s com DTM e um grup
po-controle composto p
por 41 indiv
víduos
saudá
áveis.
Os
resulta
ados
evi denciaram
atividade
e
eletrom
miográfica
dos
esterrnocleidomas
stóideos e dos
d
trapézio
os significativamente ma
ais alta em comparação aos
contrroles, além da
d correlação
o positiva da
a presença de
d dor nestes
s músculos e
em pacientes com
associada
dor
muscular
mastigató
ória.
Pacie
entes
com
m
DTM
miogênica
ao
esterrnocleidomas
stóideo e trrapézio dolo
orosos apres
sentaram attividade elettromiográfic
ca em
repou
uso mais alta que nas disfunções se
em dor neste
es músculos
s, revelando que a magn
nitude
da attividade eletromiográfica
a do músculo
o é diretame
ente influenc
ciada pela prresença de dor
d no
mesm
mo. A assoc
ciação entre a intensida
ade da dor no
n esternoclleidomastóid
deo e no tra
apézio
sugerre que a dorr muscular pura tem ma ior grau de envolviment
e
o da muscullatura cervic
cal.
Referrência: J Ora
al Rehabil 20
004 May; 31 (5):423-9
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